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લોકર ક ભરતી બોડ-૨૦૨૧ અંતગત વારંવાર પૂછાતા  નો અને તેના જવાબો 

(આ માિહતી ફકત ઉમદેવારોને ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે મુજંવતા ોના માગદશન માટે જ છે. 
સરકાર ી/ભરતી બોડની વબેસાઇટ ઉપર દશાવેલ ઠરાવો/સચૂનાઓ આખરી ગણાશે) 

(૧) કયા કયા સંવગમા ંભરતી થનાર છે? 

જવાબઃ લોકર ક ભરતી બોડ  વારા નીચ ેજણાવેલ સંવગમા ંભરતી થનાર છે. 

 (૧) િબન હિથયારી કો ટેબલ-લોકર ક (ULRD) 

 (ર) હિથયારી પોલીસ કો ટેબલ-લોકર ક (ALRD) 

 (૩) એસ.આર.પી.એફ. કો ટેબલ (SRPF) 
 

(ર) મિહલાની અલગથી ભરતી થનાર છે? 

જવાબઃ ’’ના’’ મિહલાની સરકાર ી  વારા ૩૩% અનામતની જોગવાઇ કરલે હોવાથી ઉપર 

 જણાવેલ સંવગમા ં ભરતી કરવામા ં આવનાર છે. (ફકત એસ.આર.પી.એફ કો ટેબલ 

 (SRPF) સંવગમા ંમિહલાની ભરતી થનાર નથી.) 
 

(૩) લોકર ક ભરતી બોડ  વારા કુલ કેટલી જ  યાઓ ભરવાની થાય છે? 

જવાબઃ  કુલ-૧૦૪પ૯ (વધુ માિહતી માટે ભરતી બોડની તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ની હેરાત વાંચી લેવી.) 
 

(૪) વય મયાદા કયા િદવસ ેગણવાની રહેશે? 

જવાબઃ તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૧ નારોજ ગણવાની રહેશે.  
  

(પ) શૈ િણક લાયકાત કયા િદવસ ેગણવી? 

 જવાબઃ તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૧ નારોજ ગણવાની રહેશે.  
  

(૬) વધારાની લાયકાત જવેી કે રમત-ગમત અંગેના સટ િફકેટ, રા ીય ર ા યુિનવિસટી/ ર ા 

 શિકત યુિનવિસટી સટ િફકેટ, NCC "C" સટ િફકેટ અન ે િવધવા સટ િફકેટ ની લાયકાત 

કયા િદવસ ેગણવી? 

જવાબઃ તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૧ નારોજ વધારાની લાયકાતનુ ં માણપ  ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
  

(૭) ધોરણ-૧૨ પાસ સમક  કઇ લાયકાત ગણી શકાય? 

જવાબઃ ઘોરણ-૧૦ ૫છી ણ વષનો િડ લોમા કરલે હોય તે ઘોરણ-૧ર ની લાયકાત ઘરાવે છે, તેમ 

 ગણાશ.ે ગજુરાત સરકાર ી વારા મા ય કરલે હોય તે પિરપ  નં.રવભ-૧૦ર૦૧૧-યુ.ઓ.૧૯૦.ક 
 ભરતી બોડની વેબસાઇટ ઉપર મકૂવામાં આવેલ છે. 
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(૮) ૩ વષનો િડ લોમાં કોસ કરલે હોય તો ચાલે? 

જવાબઃ જ ેઉમદેવાર ેઘોરણ-૧૦ ૫છી પોલીટેકનીકમાં ણ વષનો િડ લોમાનો કોષ પાસ કરલે હોય તેવા 
ઉમેદવારોને ઘોરણ-૧ર ની લાયકાત ઘરાવતાં ગણવામાં આવશ.ે તેઓએ ઘોરણ-૧૦ ૫છી િડ લોમા 
પાસ કયાનું માણ૫  દ તાવજે ચકાસણી વખતે રજૂ કરવાનું રહેશે.  

 

(૯) શાળા છોડયાનું માણ૫  ગુમ થયેલ છે તો ડુ લીકેટ ચાલે? 

જવાબઃ મળૂ માણ૫  ઇ યૂ કરનાર સ ા વારા ઇ યૂ કરવામાં આવેલ તમામ ડુ લીકેટ માણ૫ ો 
મા ય ગણાશે.  

(૧૦) વય મયાદા કેટલી હશ?ે 

જવાબઃ હેરાતમા ંજણા યા મજુબ, 

- સામા ય પુ ષ ઉમદેવારો માટે ઓછામાં ઓછા ૧૮ વષ અને વધમુાં વધ ુ૩૪ વષ સધુી. 
- સામા ય મિહલા ઉમેદવારોને પ વષની છૂટછાટ મળવાપા  રહેશ ે

- SC, ST, SEBC, EWS પુ ષ ઉમદેવારોને પ વષની છૂટછાટ મળવાપા  રહેશ ે

- SC, ST, SEBC, EWS મિહલા ઉમેદવારો માટે ૧૦ વષની છૂટછાટ મળવાપા  રહેશે 

- રમતગમતનુ ં મા ય માણપ  ધરાવનાર સામા ય પુ ષ ઉમેદવારને પ વષની છૂટછાટ 
મળવાપા  રહેશ ે

- રમતગમતનુ ં મા ય માણપ  ધરાવનાર સામા ય મિહલા ઉમેદવારને ૧૦ વષની છૂટછાટ 
મળવાપા  રહેશ ે

- રમતગમતનુ ં મા ય માણપ  ધરાવનાર અનામત વગના ં પુ ષ ઉમેદવારને ૧૦ વષની 
છૂટછાટ મળવાપા  રહેશે 

- રમતગમતનુ ં મા ય માણપ  ધરાવનાર અનામત વગની મિહલા ઉમદેવારને ૧૫ વષની 
છૂટછાટ મળવાપા  રહેશે 

-  મા  સૈિનક માટે સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.રર/૦૧/ર૦૧૮ના ઠરાવ માકંઃ GS/2018-

(2)-RES-1085-3433-G2માં જણા યા મજુબ છૂટછાટ મળવાપા  રહેશ ે (ઠરાવ ભરતી 

બોડની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલ ધ છે)  
ઉપરોકત તમામ છુટછાટ મ યા બાદ (મા  સૈિનક િસવાય) ઉપલી વય મયાદા ૪૫ વષથી 
વધવી જોઇએ નહી.ં  

 

(૧૧) NCC "C" સટ િફકેટના શુ ંલાભ મળે? 

જવાબઃ  મા ય NCC "C" સટ િફકેટ ધરાવનાર ઉમેદવારને  વધારાના ૨ (બ)ે ગુણ મળી આપવામા ં

આવે છે.   
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(૧ર) રા ીય ર ા યુિનવિસટી / ર ા શિકત યુિનવિસટીના માણપ  મેળવનારન ેશુ ંલાભ મળે? 

જવાબઃ  મા ય સટ િફકેટ ધરાવનાર ઉમેદવારને  નીચ ેમજુબ વધ ુગુણ આપવામાં આવે છે. 

  ડી ટી કશન – ૫ (પાંચ) ગુણ 

 ફ ટ લાસ  – ૪ (ચાર) ગુણ 

 સેક ડ લાસ– ૩ ( ણ) ગુણ 

 પાસ લાસ – ૨ (બ)ે ગુણ  

(૧૩) િવધવા મિહલા ઉમેદવારોને કોઇ લાભ મળી શકે? 

જવાબઃ િવધવા મિહલા ઉમેદવારોને િનયમોનુસાર પરી ામા ંમેળવેલ ગુણના ૫% વધારાના ગુણનો 

લાભ મળી શકે. દ તાવજે ચકાસણી વખતે પૂનઃલ  કરલે ન હોવાનો પૂરાવો રજુ કરવાનો રહેશે.  

 (૧૪) રમત-ગમત ે ે સટ િફકેટ ધરાવનારને કોઇ લાભ મળી શકે? 

જવાબઃ રમત-ગમત ે  ેભરતી બોડની વેબસાઇટ ઉપર આપેલ સુચનાઓમા ંજણા  યા મજુબ મા  ય 

કરલે રમતોના ંસટ િફકેટ ધરાવતા હોય તો જ િનયમોનુસાર ઉંમરમાં છુટછાટ તથા પરી ામાં 

મેળવેલ ગુણના ૫% વધારાના ગુણનો લાભ મળી શકે. 

 (૧૫) કઇ કઇ રમતોમાં વધારાનાં ગુણ મળે છે? 

જવાબઃ વેબસાઇટ ઉપર આપેલ સુચનાઓમા ં જણા  યા મજુબ િનયમ મજુબ નીચ ે જણાવેલ 

 મજુબની રમતોમા ંવધારાના ંગુણ મળવાપા  છે. 

1 Athletic (એ લેટીક) ટેક અન ે 14 Cycling (સાયકલીગં) 

2 Badminton  (બેડિમ ટન) 15 Gymnastic ( ે ટીક) 

3 Basket Ball (બા કેટ બોલ) 16 Judo (જુડો) 

4 Cricket (િ કેટ) 17 Rifle Shooting (રાઇફલ શૂટીગં) 

5 Football (ફુટબોલ) 18 Kabbadi (ક બડી) 

6 Hockey (હોકી) 19 Kho-kho (ખોખો) 

7 Swimming ( વીમીગં) 20 Archery  (િતરંદા ) 

8 Table Tennis (ટેબલ ટેનીસ) 21 Horse Riding (ઘોડે ારી) 

9 Volleyball (વોલીબોલ) 22 Gola Fenk (ગોળા ફક) 

10 Tennis (ટેનીસ) 23 Boat Competition (નૌકા પધા) 

11 Weight Lifting  (વેઇટ લી ટીગં) 24 Chess (શતરંજ) 

12 Reselling (રસેલીગં) 25 Handball (હે ડબોલ) 

13 Boxing (બોકસીગં)   
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(૧૬) મિહલાઓ કઇ કઇ જ  યાઓ માટે અર  કરી શકશે? 

જવાબઃ મિહલાઓ એસ.આર.પી.એફ કો ટેબલ (SRPF) િસવાય તમામ જ  યાઓ માટે અર  કરી 

 શકશ.ે 

(૧૭) કેટલી સિવસવાળા મા  સૈિનકોને લાભ આપવામાં આવે છે? 

જવાબઃ મા  સૈિનકોના િનયમ મજુબ મા  સૈિનકોને લાભ મળવાપા  રહેશે.  

 (િનયમ ભરતી બોડની lrdgujarat2021.in વેબસાઇટ ઉપર ઉપલ ધ છે)  

(૧૮) મા  સૈિનક તરીકે અર  કોણ કરી શકે? 

જવાબઃ આમ  / નેવી / એર ફોસમાથંી િનવૃ  ત થયેલ હોય તે જ મા  સૈિનક તરીકે અર  કરી 

 શકે.  (BSF/CRPF/પેરામીલેટી ફોસના િનવૃ  ત કમચારી અર  કરી શકે નહી.ં) 

(૧૯) શારીરીક અપંગતા (ખોડખાપણ) માટે કેટલી જ  યા અનામત છે? 

જવાબઃ કોઇ જ  યા અનામત નથી. 

(ર૦) CCC કો   યુટરનું સટ િફકેટ ન હોય તો અર  કરી શકાય? 

જવાબઃ  હા, ૫રં  ુદ તાવેજ ચકાસણી વખતે રાજય સરકાર ીના ૫ ર૫  જુબ કોઇ૫ણ સં થા ુ ં

કો ટુર િવષયની ણકાર  (Computer Basic Knowledge) ગે ુ ં માણ૫  ઘરાવતા 

હોવા જ ર  છે.  

(ર૧) SEBC માટે નોન-િ મીલેયર સટ િફકેટ રજુ કરવાનુ ંછે? 

જવાબઃ  હા, SEBC માટે નોન-િ મીલેયર સટ િફકેટ નંબર / તારીખ લખવી ફર યાત છે અન ે

વેબ સાઇટ પર મૂકેલ સુચનાઓમા ં જણા  યા મજુબ નોન-િ મીલેયર સટ  ૩ ( ણ) 

નાણાકીય વષ (૨૦૧૯-૨૦૨૦,  ૨૦૨૦-૨૦૨૧,  ૨૦૨૧-૨૦૨૨) માટે મા ય ગણાય એટલે કે 

તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૯ અથવા યાર બાદ અન ે ઓનલાઇન અર  કરવાની છે લી તારીખ 

એટલે કે ૦૯/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાં કઢાવેલ નોન-િ મીલેયર સટ  મા ય ગણાય અ  યથા 

અનામતના લાભ મળશ ેનહી.ં  

 તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ પહેલા કઢાવેલ નોન-િ મીલેયર સટ  મા ય ગણાય નહી.ં 

(રર) EWS માટે કયુ સટ િફકેટ રજુ કરવાનું છે? 

જવાબઃ EWS (આિથક રીતે નબળા વગ) માટે ગજુરાત સરકાર ારા ઇ યુ થયેલ હોય તેવુ પા તા 

માણપ  મા ય ગણાય અન ેતેની સમયમયાદા ઇ યુ થયા તારીખથી ૩ વષ માટે મા ય ગણાય છે 

તેથી તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાં ઇ યુ કરવામા ં આવેલ પા તા માણપ  

મા ય ગણાય. અર માં સટ િફકેટ નંબર / તારીખ લખવી ફર યાત છે અ  યથા 

અનામતના લાભ મળશ ેનહી.ં  
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(ર૩) કઇ તારીખના EWS પા તા માણપ  માટે બાહધરી આપવાની છે? 
જવાબઃ  તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાં ઇ યુ થયેલ પા તા માણપ  માટે દ તાવજે 

ચકાસણી સમયે બાહધરી આપવાની રહેશ.ે બાહધરી ફોમનો નમૂનો ભરતી બોડની 
lrdgujarat2021.in વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવેલ ઠરાવ સાથ ેછે. તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ બાદ ઇ ય ુ
થયલે પા તા માણપ  માટે બાહધરી ફોમની જ ર નથી.  

(ર૪) અર  કયા ંસુધી  વીકારાશ?ે 

જવાબઃ અર  તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ નારોજ રાિ ના કલાકઃ ૧૧.૫૯ મીનીટ સુધી વીકારવામાં આવશ ે

 યારબાદ કોઇ ઓનલાઇન અર   વીકારવામાં આવશે નહી.ં 

(ર૫) ફી કેટલી ભરવાની રહેશે? 

જવાબઃ ફકત જનરલ ઉમેદવારો (પુ ષ/મિહલા) એ . ૧૦૦ + (પો  ટ ઓિફસ ચાજ સ .૧૨/-

 મળી કુલ . ૧૧૨/- અથવા ઓનલાઇન હોય તો . ૧૦૦ + બકએ નકકી કરલે ચાજ સ 

 .૫.૯૦/- મળી કુલ . ૧૦૫.૯૦/- ભરવાના રહેશે. UPI થી ચકુવણી કરવામાં આવે તો 
કોઇ સિવસ ચાજ લાગશે નહી.ં  

(૨૬) અર  બ , ફેકસ  વારા કે પો  ટ  વારા ભરતી બોડન ેમોકલી શકાશ?ે 

જવાબઃ ના, અર  ફકત ઓનલાઇન જ  વીકારવામાં આવશે. 
 

(૨૭) અર  માટેની ફી કયા ંસુધી અન ેકયા ંચુકવવી? 

જવાબઃ અર  માટેની ફી તા. ૧ર/૧૧/૨૦૨૧ નારોજ પો  ટ ઓિફસ બંધ થાય  યા ંસુધી અને તમારી 

ન કની કોઇપણ પો  ટ ઓિફસ ખાતે જ ભરી શકાશ ેઅન ેઓનલાઇન ફી તા.૧ર/૧૧/૨૦૨૧ 

ના રોજ રાિ  કલાકઃ ૧૧.૫૯ સુધી જ ભરી શકાશ.ે 

(૨૮) ભરતીન ેલગતા ઠરાવો / પરીપ ો જોવા હોય તો કયા ંજોવા મળશ?ે 

જવાબઃ હેરાતમા ં દશાવેલ ઠરાવો / પરીપ ો સરકાર ીના ગૃહિવભાગની વેબ સાઇટ 

 http://home.gujarat.gov.in ઉપર તેમજ સામા ય વહીવટ િવભાગની વેબ સાઇટ 

 http://gad.gujarat.gov.in  ઉપર તેમજ ભરતી બોડની lrdgujarat2021.in વેબસાઇટ ઉપર 

“ભરતીના િનયમો” મા ં જોવા મળશે.   

(ર૯) પુ ષ ઉમેદવારો માટે ઉંચાઇ, છાતી અન ેવજન કેટલુ છે? 

જવાબઃ શારીરીક મતા કસોટી દર  યાન ઉંચાઇ, છાતી, વજનની નીચે મજુબ માપણી કરવામા ં
આવશે 

વગ ચાઇ  

(સે.મી.) 

છાતી (સ.ેમી.) વજન  

( ક. ા.) લા યા  

વગરની 

લાવલેી* 

ળૂ જુરાતના અ ુ ુચત જન િતના 

ઉમેદવારો માટ 

૧૬૨ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

અ ુ ુચત જન િતના ઉમદેવારો િસવાયના 

તમામ માટ 

૧૬૫ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 
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(૩૦) મિહલા ઉમેદવારો માટે ઉંચાઇ અન ેવજન કેટલુ છે? 

જવાબઃ શારીરીક મતા કસોટી દર  યાન ઉંચાઇ, વજનની નીચે મુજબ માપણી કરવામા ંઆવશે 

 

વગ ચાઇ  

(સે.મી. મા)ં 

વજન  

( ક. ા. મા)ં 

ળૂ જુરાતના અ ુ ુચત જન િતના 

ઉમેદવારો માટ 

૧૫૦ ૪૦ 

અ ુ ુચત જન િતના ઉમેદવારો િસવાયના 

તમામ માટ 

૧૫૫ ૪૦ 

 

(૩૧) શારીરીક મતા કસોટી (દોડ)મા ંમાકનુ ં માણ કેવી રીતે નકકી કરલે છે? 

જવાબઃ ભરતી બોડની તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ની હેરાતમાં િવગતવારની સુચનાઓમા ંમૂકવામાં આવેલ છે. 

 

(૩ર) આ ભરતી માટે સૌ થમ કઇ કસોટી લેવામા ંઆવશે? 

જવાબઃ આ ભરતી માટે થમ શારીરીક મતા કસોટી (PET) અન ેશારીરીક માપ કસોટી (PST) 

લેવામા ંઆવશે  

 

(૩૩) શારીરી કસોટી બાદ કઇ પરી ા લેવામા ંઆવશે? 

જવાબઃ શારીરીક મતા કસોટી અન ેશારીરીક માપ કસોટીમા ંઉતીણ થનાર ઉમેદવારોને લેિખત 

પરી ામાં બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

(૩૪) આ પરી ામાં માઇનસ (નેગેટીવ) પ  ધિત અમલમા ંછે? 

જવાબઃ હા, જો એકપણ િવક પ પસંદ નહી કર ે તો અથવા એક કરતા વધુ િવક પ પસંદ કરશે તો 

 અથવા સફેદ શાહીનો ઉપયોગ કરશે અથવા ખોટા જવાબ માટે ૦.૨૫ ગુણ નગેેટીવ મળશે.   

 (ભરતી બોડની  lrdgujarat2021.in વેબસાઇટ ઉપર તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૧ની હેરાતમાં િવગતવારની 

 સુચનાઓમાં મકૂવામાં આવલે છે) 
 

(૩૫) આ પરી ાનુ ંમા  યમ કયુ રાખવામા ંઆવશે? 

જવાબઃ લેિખત પરી ાનુ ંમા  યમ ગજુરાતી રહેશે. 
 

(૩૬)  આ ભરતી માટે કઇ કઇ ભાષનું ાન જ રી છે? 

જવાબઃ ગજુરાતી અથવા િહ દી અથવા બ ે  
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(૩૭) આ પરી ામાં કયા ંકયા ંિવષયનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.? 

જવાબઃ લેિખત પરી ા (Written Test)  નપ મા ંસામા ય ાન, વતમાન વાહો, કો યુટર ાન, 

મનોિવ ાન, ઇિતહાસ, ભૂગોળ, સમાજ શા , માનિસક મતા, િવ ાન તેમજ ભારતના 

બંધારણના પાયાના િસ ધાતંો, ભારતીય ફોજદારી અિધિનયમ-૧૮૬૦, ફોજદારી કાયરીતી 

અિધિનયમ-૧૯૭૩, ભારતીય પૂરાવા અિધિનયમ-૧૮૭૨ને ન ે લગતા ાથિમક કારના ો 

આવરી લેવાશ.ે 
 

(૩૮) કેટલા ટકા માકસ મેળવનાર ઉમેદવારને લેિખત પરી ામા ંકવોલીફાય ગણાશ?ે  

જવાબઃ ઓછામાં ઓછા ૪૦% અન ે યાર બાદ હેરાતમા ંજણાવેલ સુચનાઓ માણે મેરીટ  

યાદી તૈયાર કરવાની થાય.  
 

(૩૯)  અરજદાર ેકરલે અર મા ંભુલો સુધારવામા ંઆવશે કે કેમ? 

જવાબઃઅરજદાર ેઅર પ કમા ંદશાવેલ કેટેગરી ( િત), જ મ તારીખ, શૈ િણક લાયકાત કે અ ય 

બી  કોઇ િવગતો પાછળથી બદલવાની રજૂઆત ા  રાખવામાં આવશે નહી.ં 

ઓનલાઇન અર મા ંદશાવેલ કેટેગરી ( િત), જ મ તારીખ, શૈ િણક લાયકાત કે અ ય 

બી  કોઇ િવગતો અન ે ઉમેદવારની ખરખેર કેટેગરી ( િત), જ મ તારીખ, શૈ િણક 

લાયકાત કે અ ય બી  કોઇ િવગતોમા ંતફાવત પડશે તો તે અંગ ેબોડનો િનણય આખરી 

રહેશે.  
 

(૪૦) તમામ કેડર માટે મેરીટ યાદી એક જ બનાવવામાં આવશે કે કેમ? 

જવાબઃ સરકાર ીના િનયમો મજુબ બનાવવામાં આવશે  
 

(૪૧) મિહલા ઉમેદવારો માટે વજન રાખવામા ંઆવેલ છે? 

જવાબઃ હા, તમામ મિહલા ઉમેદવારો  માટે ૪૦ િક. ા. વજન ઓછામાં ઓછુ હોવ ુજોઇએ. 
 

(૪ર) તમામ સંવગમા ંમૌિખક ઇ  ટર  યુ રાખેલ છે? 

જવાબઃ ના 

 

(૪૩) તમામ સંવગમા ંફીકસ પગાર કેટલો છે? 

જવાબઃ પગાર અંગેની િવગતો માટે હેરાતમા ંઆપેલ સુચનાઓ ભરતી બોડની lrdgujarat2021.in 

 વેબસાઇટ ઉપર જોઇ લેવી. 
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(૪૪) પો  ટ ઓિફસ ખાતે / ઓનલાઇન ફી ભરી છે પરંતુ મોબાઇલ ઉપર ફી ભયા અંગેનો કોઇ 

મેસજે નથી આ  યો તો શુ ંકરવુ? 

જવાબઃ ઓનલાઇન અથવા પો ટ ઓફીસ ખાતે પરી ા ફી ભયા બાદ ૨૪ કલાકની અંદર જો 
આપના મોબાઇલ ઉપર ફી ભયા અંગેનો કોઇ મસેેજ ન આવે તો ઉમેદવાર ે જ ે પો ટ 
ઓફીસ ખાતે ફી ભરલે છે તે જ પો ટ ઓફીસનો અથવા જો ઓનલાઇન ફી ભરલે હોય 

તો જ ે તે બક/ ા ચનો સંપક કરવાનો રહેશે અન ે તેઓ માફરત ે આગળની જ રી 

કાયવાહી કરવાની રહેશે.  

 

(૪૫) દૈિનક પેપરમા ંઆવેલ હેરાતમા ંતમામ િવગતો નથી આપી તો શુ ંકરવુ? 

જવાબઃ તમામ િવગતો જોવા માટે OJAS અથવા ભરતી બોડની lrdgujarat2021.in વેબસાઇટ 

ઉપર જઇ પોલીસ ભરતી અંગેની સુચનાઓ જોઇ લેવાની રહેશે અથવા ભરતી બોડની 
વેબસાઇટ ઉપર પણ માહીતી મકૂવામાં આવેલ છે.  

 

(૪૬) એક કરતા વધાર ેઅર  થઇ ગઇ હોય તો શુ ંકરવ?ુ 

જવાબઃ એક ઉમેદવાર એક જ અર  કરી શકશ.ે તેમ છતા ં એકથી વધ ુ અર  (Multiple 

Application) ના િક સામા ંસૌથી છે લી ક ફમ થયેલી એક જ અર  મા ય ગણાશ.ે ત ે

િસવાયની બધી અર ઓ ર  થશ ેઅન ેભરલે ફી ના નાણા ંપરત મળશ ેનહી.ં 

 

 (૪૭) ધો.૮ મા ંકો યુટર પિરચય નામનો િવષય હતો તો તે ચાલ?ે  

જવાબઃ ના, ધો.૧૦ અથવા ધો.૧૨ મા ંકો યુટર એક િવષય તરીકે પાસ કરલે હોય અથવા સરકાર મા ય 

સં થાનું કો યુટર અંગેનુ ંબઝેીક ાન  ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંસટ  હોવ ુજોઇએ.  

 ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે આવુ સટ  ના હોય તો પણ અર  કરી શકે છે, િનમણંુક સમયે 

આવુ સટ  રજુ કરવાનુ ંરહેશે.  
 

(૪૮) માર ેજમણા પગની એક આંગળી નથી, તો હુ અર  કરી શકંુ? 

જવાબઃ  હા, પરંતુ િનમણંુક સમયે મેડીકલ ચકાસણી કરવામા ંઆવશે અન ેતેનો િનણય આખરી ગણાશે. 

(૪૯) ૪૦૦ મીટરના ૧૩ રાઉ ડ =૫૨૦૦ મીટર થાય તો સમય ૫૦૦૦ મીટર મજુબ ગણાય કે ૫૨૦૦ મીટર 

મજુબ? 

જવાબઃ  ૫૦૦૦ મીટર મજુબ જ ાઉ ડ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

(પ૦) દોડ દર યાન ડી ટલ ઘડીયાળ બાંધી શકાય?  

જવાબઃ ના, સાદી ઘડીયાળ બાંધી શકાય.  
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(પ૧) ચ માવાળા ઉમેદવાર અર  કરી શકે?  

જવાબઃ  હા 
 

(પર) PSI ભરતીમાં અનામત કેટેગરીમા ંફોમ ભરલે છે તો LRD ભરતી મા ંજનરલ કેટેગરીમા ંફોમ ભરી 

શકાય?  

જવાબઃ હા, પરંત,ુ જો અનામત કેટેગરીનાં ઉમેદવાર જનરલ તરીકે ફોમ ભરશે તો તઓેને અનામતનો 

લાભ મળશ ેનહી.ં  
 

(પ૩) Cast સટ  કેટલા વષ જુન ુચાલે?  

જવાબઃ સરકાર ીના ધારા-ધોરણ મજુબનું અન ે તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાં ઇ યુ થયેલ હોય તે મા ય 

ગણાય.  
 

(પ૪) બી  રાજયના ઉમેદવાર ફોમ ભરી શકે?  

જવાબઃ હા, પરંત ુઅ ય રાજયના ઉમેદવારો જનરલ તરીકે જ ફોમ ભરી શકે.  
 

(પ૫) દોડના ગુણ અન ેસમય LRDનો યાન ેલેવાશ ેકે PSIનો?        

જવાબઃ જો ઉમેદવાર ેLRD અન ેPSI બ ે માટે અર  કરલે હોય તો તે ઉમેદવાર જટેલા સમયમાં દોડ 

પુરી કરશ ેતે મજુબ તેને LRD અન ેPSI માટે અલગ-અલગ માકસ મળશ.ે  
 

(પ૬) ડોમીસાઇલ સટ ની જ ર હોય છે?  

જવાબઃ ના 
 

(૫૭) ધોરણ-૧૦ પાસ ઉપર આમ મા ંભરતી થયા હોય અન ેધોરણ-૧૨ પાસ કરલે ના હોય તો ચાલ?ે  

જવાબઃ ધોરણ-૧૦ પાસ ઉપર આમ મા ં ભરતી થયા હોય  પરંતુ ૧૫ વષની સવેા પૂણ કરલે હોય અન ે
જમેની પાસે પેિશયલ સટ ફીકેટ ઓફ એજયુકેશન હોય તેવા મા  સૈિનક તથા એરફોસ / 

નેવી વારા ઇ યૂ કરવામાં આવતું આવું માણ૫  LRDમા ંઅર  કરી શકે છે.  

 (૫૮) LRD/PSIની શાિરરીક કસોટી માટે વેિ સનેશન જ રી છે?  

જવાબઃ હાલમાં એવી કોઇ જ િરયાત નથી.  
 

(૫૯) શૈ િણક માણપ ોમાં નામમાં ફેર છે અને ગેઝેટમાં િસ ધ કરલે છે તો નામ માણપ  મજુબ 

ભરવાનું કે ગેઝેટ મજુબ?  

જવાબઃ ગેઝેટ મજુબ, પરંતુ શૈ િણક માણપ ોમાં નામમાં ફેર છે અને ગેઝેટમાં િસ ધ કરલે નથી તો 

શાળા છોડયાના  માણપ  (L.C.) મુજબ નામ ઓનલાઇન અર મા ંભરવાનંુ રહેશે.  

 (૬૦) િવવાિહત મિહલાઓએ અર મા ંિપતાનું નામ ભર ેકે પિતનુ નામ?  

જવાબઃ િવવાિહત મિહલાઓએ અર મા ંપિતનું નામ ભરલે હશે તો દ તાવજે ચકાસણી સમયે મરેજે 
સટ  રજુ કરવાનું રહેશે.  
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(૬૧) ઉ ર બુિનયાદીમાં ધોરણ-૧૨ પાસ હોય તો ચાલે? 

જવાબઃ હા  
  

(૬ર) SEBCનો િતનો દાખલો અં ે મા ંહોય તો ચાલે? 

જવાબઃ હા, પરંતુ તે ગજુરાત સરકાર ારા ઇ યુ થયેલ હોવુ જોઇએ.  
 

(૬૩) National Institute of Open Schooling (NIOS) નું ઘોરણ-૧ર નું માણ૫  ચાલે?  

જવાબઃ હા  
 

(૬૪) ટેટૂ (છંૂદણા) છંૂદાવેલા હોય તો તેનો કઇ બાઘ છે?  

જવાબઃ  ના 
 

(૬૫) આઘારકાડ અને િત અંગેના માણ૫ મા ંનામ જુદા જુદા હોય તો ચાલે ?  

જવાબઃ શાળા છોડયાના માણ૫  તેમજ ઘોરણ-૧ર ના શૈ િણક લાયકાતના માણ૫ ો મજુબના 
નામ મા ય ગણાશે. દ તાવજે ચકાસણી વખતે આઘારકાડ ફરિજયાત૫ણે માંગવામાં આવતું 
નથી.  

 

(૬૬) ઘોરણ-૧ર ના માકસ ેકટીકલ સાથ ેલખવા કે કેમ?  

જવાબઃ ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે ઘોરણ-૧ર ના માકસ ેકટીકલ સાથે અથવા ેકટીકલ િવના 
બંને રીતે લખી શકાશે.   

   

 

ભરતી બોડની વેબસાઇટઃ https://lrdgujarat2021.in 


